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مجتمع وإقتصاد

مصرف لبنان

بيئة

الموجودات بالعمالت االجنبية
تتراجع  265مليون دوالر
أظهرت الميزانية نصف
الشهرية لمصرف لبنان
عن الفترة الممتدة بين
 15تشرين األول و31
تشرين األول أن األصول
األجنبية ّ
سجلت تراجعًا
بقيمة  265.4مليون
دوالر ،والسبب هو الطلب
ّ
المسجل على الدوالر
في تلك الفترة واضطرار
مصرف لبنان إلى التدخل
بائعًا للعملة الخضراء
من أجل الحفاظ على
معادلة تثبيت سعر صرف
الليرة مقابل الدوالر
محمد وهبة

مــع الـتــامــذة املنقطعني عــن الــدراســة،
الـ ـ ــذيـ ـ ــن ال ي ـس ـت ـط ـي ـع ــون االل ـ ـت ـ ـحـ ــاق
بالتعليم الـنـظــامــي ،وشـمــل االختبار
 10آالف ت ـل ـم ـي ــذ .وقـ ـ ــد أع ـ ـ ـ ـ ّـدت كـتــب
جـ ــديـ ــدة خ ـض ـع ــت ل ـل ـت ـق ـي ـيــم مـ ــن قـبــل
املــركــز الـتــربــوي .تلفت خ ــوري إلــى أن
نـجــاح االخـتـبــار سيسمح فــي مــا بعد
باعتماده من وزارة التربية للتالمذة
اللبنانيني .ولكن ماذا عن صحة رداءة
ط ـبــاعــة هـ ــذه ال ـك ـت ــب؟ ت ـج ـيــب« :لـيــس
ص ـح ـي ـحــا ،ف ـنــوع ـيــة ال ـط ـبــاعــة ج ـيــدة،
واليونيسف هــي مــن طبعتها وليس
املركز التربوي» .إال أن مصادر متابعة
تتداول أن هذا املشروع كلف كثيرًا من
دون أن يحقق الـفــائــدة املــرجـ ّـوة منه،
ّ
فيما ت ــرى خ ــوري أن «امل ـش ــروع فريد
من نوعه في الشرق األوسط باعتراف
ال ـج ـه ــات امل ــانـ ـح ــة» ،ن ــاف ـي ــة أن ي ـكــون
لــديـهــا فـكــرة عــن كلفة امل ـش ــروع ،فيما
تـتـحــدث امل ـصــادر عــن كلفة تـصــل الــى
 700ألف دوالر.

دوالر ،ع ـل ـمــا ب ـ ــأن امل ـع ـم ــل ب ـق ــي قـيــد
التشغيل بني أعوام  2009و .2013لكن
مهما تعددت األسباب تبقى النتيجة
واح ـ ـ ـ ـ ــدة :املـ ـعـ ـم ــل الـ ـ ـ ــذي افـ ـتـ ـت ــح ع ــام
 2008بتمويل مــن االتـحــاد األوروب ــي
وإش ـ ــراف وزارت ـ ــي الـب ـيـئــة والـتـنـمـيــة
اإلداري ـ ـ ــة ،تــآكـلــت تـجـهـيــزاتــه وتـحــول
إل ــى مــرتــع لـلـحـيــوانــات الـ ـش ــاردة .أمــا
املساحات الشاسعة املحيطة به ،فقد
تحولت إلــى مكب عشوائي تلقى فيه
نفايات البلدة ،فيما اقتضى املشروع
ب ـ ــأن يـ ـح ــول ق ـس ــم م ـن ـه ــا إل ـ ــى مـطـمــر
ص ـحــي ل ـل ـع ــوادم وال ـب ــاق ــي مـســاحــات
خضراء.

خـ ـ ـ ـ ـ ــال األيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام امل ـ ـ ــاضـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة كـ ـ ــان
املصرفيون يتهامسون عن زيــادة
الطلب على ال ــدوالر فــوق الـحــدود
االع ـت ـي ــادي ــة ،وق ــد ك ـ ّـب ــدت مـصــرف
ل ـب ـن ــان ت ــراجـ ـع ــا فـ ــي امل ـ ــوج ـ ــودات
ب ــالـ ـعـ ـم ــات األجـ ـنـ ـبـ ـي ــة خـ ـ ــال 15
ي ــوم ــا (امل ـن ـت ـه ـي ــة ف ــي  31ت ـشــريــن
األول) بقيمة  265.4مليون دوالر.
بعضهم ق ــال إن ه ــذه الــوتـيــرة من
الطلب اسـتـمـ ّـرت ليومني فـقــط ،ثم
اس ـت ـط ــاع ب ـعــدهــا م ـص ــرف لـبـنــان
الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة عـ ـلـ ـي ــه .آخ ـ ـ ـ ــرون ق ــال ــوا
إن الـ ـطـ ـل ــب عـ ـل ــى الـ ـ ـ ـ ــدوالر سـبـبــه
تـحــويــات مــن الـلـيــرة إل ــى ال ــدوالر
من دون تسجيل هروب ودائع من
ّ
الـقـطــاع املـصــرفــي .قــلــة فـقــط كانت
ّ
تتحدث عن هذا الطلب على الدوالر
بوصفه مؤشرًا سيئًا على خطورة
األوض ــاع السياسية واألمنية في
لبنان واملنطقة وتـ ّ
ـرصــد املودعني
في املصارف للخروج في أي لحظة

تزامنًا مع ارتفاع وتيرة األزمة.
فــي ال ــواق ــع ،إن امل ــؤش ــرات واضـحــة
ل ـل ـج ـم ـي ــع ولـ ـيـ ـس ــت خ ــافـ ـي ــة ع ـلــى
امل ـع ـن ـي ــن ف ـ ــي الـ ـقـ ـط ــاع امل ـص ــرف ــي
واملالي .أبرزها مؤشر ّ
نمو الودائع
ف ــي ل ـب ـن ــان ،وهـ ــو م ــؤش ــر أســاســي
ملنح الـســوق املعطيات الكافية عن
قدرة املصارف على تمويل القطاع
الخاص والدولة اللبنانية .الودائع
ن ـمــت ف ــي ن ـهــايــة آب  2015بنسبة
 %3.17م ــن  150.22م ـل ـيــار دوالر
فــي نـهــايــة كــانــون األول  2014إلــى
 155.87مليار دوالر فــي نهاية آب
 .2015وبـحـســب جمعية مـصــارف
لبنان ،فــإن معدالت الفائدة املثقلة
على الودائع بالدوالر تبلغ ،%3.17
فيما معدالت الفائدة على الودائع
بــال ـل ـيــرة تـبـلــغ  .%5.57وت ـت ـجــاوز
نسبة دولرة الودائع أكثر من .%67
هــذه النتائج تشير إلــى أن الناتج
الصافي من حركة الودائع الخارجة
والداخلة إلى القطاع املصرفي تكاد
تـ ــوازي ال ـن ـمـ ّـو اإلج ـمــالــي ف ــي كتلة
ً
ال ــودائ ــع أو أق ــل ق ـل ـيــا ،وبــالـتــالــي
ف ــإن ال ــودائ ــع ن ـمــت ب ـص ــورة ذات ـيــة
أكثر منها من التدفقات الخارجية.
وبما أن التمويل للقطاع الخاص
ول ـلــدولــة الـلـبـنــانـيــة يـعـتـمــد كـثـيـرًا
على هذه التدفقات الخارجية ،فإن
ضـعـفـهــا ق ــد يـخـلــق مـشــاكــل كثيرة
ّ
يتلمسها أصـحــاب الــودائــع الذين
ع ـم ــدوا إل ــى ت ـحــويــل ودائ ـع ـه ــم من
الليرة إلى الدوالر.
تزامن هذا األمــر مع ارتفاع ّ
حصة

ارتفاع ّ
حصة مصرف
لبنان من الدين العام
إلى أكثر من %35

مصرف لبنان من الدين العام إلى
أك ـثــر م ــن  %35وان ـخ ـفــاض حـ ّـصــة
املـصــارف إلــى  ،%54.3فيما ارتفع
الدين العام بقيمة  2.2مليار دوالر
ف ــي ن ـهــايــة آب  2015م ـق ــارن ــة مــع
آب  .2014وه ـنــاك وج ــه آخ ــر لهذا
املـشـهــد ،إذ ارتـفـعــت قيمة محفظة
الـ ـسـ ـن ــدات فـ ــي م ـي ــزان ـي ــة م ـصــرف
لبنان إلــى  26025مليار لـيــرة ،أو
م ــا ي ـ ـ ــوازي  17.26م ـل ـي ــار دوالر.
ّ
كذلكّ ،
تبي أن املصارف توظف في
الدين العام ما قيمته  37.5مليار
ّ
دوالر وت ـس ــل ــف ل ـل ـق ـطــاع ال ـخــاص
م ــا قـيـمـتــه  46.8م ـل ـيــار دوالر ،إال
ّ
أن ل ــديـ ـه ــا ودائ ـ ـ ـ ــع لـ ـ ــدى م ـص ــرف
لـبـنــان بـقـيـمــة  68.7مـلـيــار دوالر.
ه ــذا يـعـنــي أن مـجـمــل تسليفاتها
وتــوظ ـي ـفــات ـهــا ف ــي ال ـق ـط ــاع ال ـعــام
بــات ي ــوازي  106.12مليار دوالر،
أي أكثر من ضعف الناتج املحلي
اإلج ـم ــال ــي ،وم ــا ي ـ ــوازي  %68من
ودائ ـع ـه ــا .ح ـجــم االن ـك ـش ــاف على
الــديــن ال ـس ـيــادي ب ــات كـبـيـرًا ج ـدًا،
وب ـ ـ ـ ــات األم ـ ـ ـ ــر ي ـت ـط ـل ــب م ـع ــال ـج ــة
أكـ ـث ــر ج ـ ّ
ـدي ــة ت ــأخ ــذ ف ــي االع ـت ـب ــار
ّ
مخاطر تــركــز الــديــن الـسـيــادي في
محافظ املصارف ومصرف لبنان
أي ـضــا ،ال ــذي انـغـمــس فــي الـتــدخــل
لـحـمــل ال ــدي ــن ال ـع ــام ف ــي محفظته
ف ــي س ـيــاق م ـحــاول ـتــه ال ـتــأث ـيــر في
ال ـ ـسـ ــوق السـ ـتـ ـقـ ـط ــاب ال ـ ـ ـ ـ ــدوالرات
وت ـح ـف ـيــز رب ـح ـي ــة امل ـ ـص ـ ــارف ...مــا
ً
يثير س ــؤاال أساسيًا :هــل استنفد
م ـص ــرف ل ـب ـنــان هـ ــذه اإلجـ ـ ـ ــراءات؟
ه ـ ــذا الـ ـ ـس ـ ــؤال يـ ـع ـ ّـد مـ ـح ــوري ــا فــي
الـ ـس ــوق الـ ـي ــوم ح ـي ــث الـ ـك ــل ي ـق ـ ّـدم
ً
تحليال واستنتاجات تغيب عنها
الــواق ـع ـيــة وي ـغ ـلــب عـلـيـهــا تعظيم
م ـص ــرف ل ـب ـنــان وس ـي ــاس ــات ــه ،لكن
م ـصــادر مطلعة تـقــول إن اإلجــابــة
ع ـنــه جـ ــاءت م ــن ب ــاب ال ـط ـلــب على
ال ـ ــدوالر وخ ـصــوصــا أن أص ـحــاب
الـ ـكـ ـتـ ـل ــة املـ ـتـ ـنـ ـقـ ـل ــة مـ ـ ــن الـ ـ ــودائـ ـ ــع
( )HOT Moneyليسوا مشغولني
ب ــال ـت ـط ـب ـي ــل ب ـ ــل ب ــالـ ـحـ ـف ــاظ ع ـلــى
أموالهم.

قضاء

شكوى ضد المدعي العام للتمييز
حسين مهدي
َ
ق ـ ِـب ــل الـتـفـتـيــش ال ـق ـضــائــي شـكــوى
مقدمة ضد املدعي العام التمييزي
الـ ـق ــاض ــي س ـم ـي ــر ح ـ ـمـ ــود ،تـتـهـمــه
«بالتقصير وإهمال القيام بواجب
حماية اللبنانيني في هذه الظروف
التي تمر بها الـبــاد» .يقول ّ
مقدم
الـشـكــوى املـحــامــي هــانــي م ــراد إنــه
«ق ــد ي ـص ــار إل ــى اس ـت ــدع ــاء حـمــود
ف ــي وقـ ــت الح ـ ــق ،إذا س ـل ـكــت ه ــذه
الـ ـشـ ـك ــوى مـ ـس ــاره ــا ال ـص ـح ـي ــح»،
مــوضـحــا أن ه ــذه خ ـطــوة ستليها
خطوات قانونية أخرى.
يلفت مراد في اتصال مع «األخبار»
إل ــى أن «امل ــدع ــي ال ـع ــام الـتـمـيـيــزي
ت ـخ ـلــى ع ــن م ـه ـمــاتــه خـ ــال جميع
األح ــداث التي عصفت بالبالد في
ّ
يتحرك في
الفترة األخيرة» ،فهو لم
مواجهة أزمــة النفايات املتفاقمة،
التي ّ
تعرض لبنان ملخاطر بيئية
وصحية مــع ارتـفــاع خطر انتشار
أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراض خ ـ ـ ـطـ ـ ــرة وم ـ ـع ـ ــدي ـ ــة ب ــن
الـقــاطـنــن فــي ال ـبــاد ،فعلى الــرغــم
م ــن ت ـقــديــم إخ ـ ـبـ ــارات عـ ـ ـ ّـدة ،إال أن
النيابة العامة التمييزية لم تستدع
أح ـدًا فــي نـطــاق واجـبـهــا ملحاسبة
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الـ ـف ــاس ــدي ــن .وي ـض ّـي ــف م ـ ـ ــراد« :إن
النيابة العامة تمثل الحق العام،
ويـقــع فــي صـلــب مهماتها تقصي
الجرائم واالدعــاء بحق مرتكبيها،
فكيف إذا كــان األمــر يتعلق بملف
ّ
يقر الجميع بوجود الفساد فيه؟».
يتهم م ــراد الـقــاضــي حـمــود أيضًا
ب ـت ـخ ـل ـيــه عـ ــن واجـ ـب ــات ــه ب ـح ـمــايــة
امل ــواط ـن ــن ،إذ حـصـلــت اعـ ـت ــداءات
على املتظاهرين ،سواء من مدنيني
أو عسكريني .آخر هذه االعتداءات،
ما تعرض له ناشطون وناشطات
م ــن ح ـمـلــة «ط ـل ـعــت ري ـح ـت ـكــم» في
ُ
ســاحــة الـنـجـمــة ،إذ اعــتــدي عليهم
ع ـنــدمــا ك ــان ــوا ي ـت ـنــاولــون الـعـشــاء
فــي أح ــد املـطــاعــم ه ـنــاك .ه ــذا مثال
عـلــى االن ـت ـهــاكــات الـفــاضـحــة الـتــي
ت ـغ ــاض ــت ع ـن ـه ــا ال ـن ـي ــاب ــة ال ـع ــام ــة
ً
التمييزية ،فضال عن تغاضيها عن
االعتقاالت التعسفية التي حصلت
من دون وجود إشارات قضائية.
ي ـت ـس ــاءل مـ ـ ــراد« :هـ ــل دور املــدعــي
العام هو التفرج على هذه األحداث
فقط؟ وهل قضية األمير السعودي
تحتاج لعقد عشرات االجتماعات،
فيما ّ
مس كرامة وصحة املواطنني
وانتهاك حقهم بالرأي والتعبير ال

يستحق من حمود قيامه بما يجب
ع ـل ـي ــه؟» .يـسـتـنـكــر امل ـح ــام ــي م ــراد
الـســرعــة الـتــي تتحرك بها النيابة
ال ـع ــام ــة ال ـت ـم ـي ـيــزيــة ف ــي ال ــدع ــاوى
ال ـتــي تـصـلـهــا م ــن سـيــاسـيــن ضد
ص ـ ـحـ ــاف ـ ـيـ ــن ي ـ ـف ـ ـض ـ ـحـ ــون فـ ـس ــاد
ال ـس ـي ــاس ـي ــن أن ـف ـس ـه ــم« :فـتـمـثـيــل
حـمــود للحق ال ـعــام يعني حماية
السلطة أم الشعب؟».
ك ـ ــل ذل ـ ـ ــك دف ـ ـ ــع مـ ـ ـ ــراد إل ـ ـ ــى ت ـق ــدي ــم
ش ـكــوى ل ــدى الـتـفـتـيــش الـقـضــائــي
ض ــد ح ـم ــود ،مـصـنـفــا م ــا ي ـقــوم به
فــي إط ــار «واج ــب مـحــاربــة الفساد
داخل الجسم القضائي» ،ومستندًا
في نص شكواه إلى مخالفة حمود
أحكام أصــول املحاكمات الجزائية
عـ ـب ــر ت ـخ ـل ـي ــه ع ـ ــن مـ ـهـ ـم ــات ــه ،ف ـلــم
يــوجــه أي تـعـلـيـمــات خـطـيــة كــانــت
أو شفهية لقضاة النيابة العامة
لتسيير دعــوى الحق الـعــام ،كذلك
لــم يقم بمهماته بمراقبة موظفي
الـ ـض ــابـ ـط ــة الـ ـع ــدلـ ـي ــة ف ـ ــي ن ـط ــاق
األعمال التي يقومون بها بصفتهم
مساعدين للنيابة العامة ،تحديدًا
لكونه يمثل الحق الـعــام ،ويشرف
عـ ـل ــى أعـ ـ ـم ـ ــال ال ـ ـن ـ ـيـ ــابـ ــات ال ـع ــام ــة
ومفوضي الحكومة.

صراع مصالح في كسروان:
المرامل خطرة ...كما شفط الرمول
هديل فرفور
مـنــذ نـحــو ش ـهــر ،ب ــدأ أص ـح ــاب شــاح ـنــات نقل
الرمل احتجاجاتهم رفضًا لقرار وزير الداخلية
وال ـب ـل ــدي ــات ،ن ـهــاد امل ـش ـنــوق (ال ـ ـصـ ــورة) ،وقــف
تراخيص املرامل في منطقة كسروان.
آخ ــر ه ــذه االح ـت ـجــاجــات كــانــت ي ــوم الخميس
املــاضــي ،عـنــدمــا عـمــد ه ــؤالء إل ــى إق ـفــال طريق
ع ــام ذوق مـصـبــح اح ـت ـجــاجــا ع ـلــى م ــا سـ ّـمــوه
كسروان» ،في إشارة إلى
«االستقواء على أهل ّ
استنسابية القرارات املتعلقة بتراخيص املرامل،
رافضني «اللعبة املناطقية» ،على حد تعبيرهم،
التي ُيترجمها القرار.
غالبية املحتجني ،هم أصحاب شاحنات ينقلون
الــرمــل مــن منطقة مـيــروبــا ال ـك ـســروان ـيــة ،يسأل
ُ
أحدهم« :ملاذا نمنع من نقل رمل ميروبا في حني أن
بقية التراخيص جارية في املناطق األخرى؟ ماذا
عن شفط الرمول عند نهر الكلب؟ أيــن القرارات
الحريصة على البيئة ه ـنــاك؟» .وبحسب روايــة
هؤالء ،فإن الهدف من قرار املشنوقُ ،هو تحقيق
منفعة لجهاد العرب ،صاحب املحطة املقامة عند
مجرى نهر الكلب لشفط
رمول البحر «بحيث يؤمن
هو كمية وافــرة من الرمل
ّ
ويسد،
كي يحتكر السوق
وح ـ ـ ــده ،ح ــاج ــات مـجــابــل
الباطون».
يـ ـ ـق ـ ــول رئـ ـ ـي ـ ــس نـ ـق ــاب ــة
أصـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاب ال ـ ـشـ ــاح ـ ـنـ ــات
ش ـ ـف ـ ـيـ ــق ال ـ ـق ـ ـس ـ ـيـ ــس إن
املعنيني باإلضراب «هم أصحاب ورش املرامل
أكـ ـث ــر م ــن أصـ ـح ــاب الـ ـش ــاحـ ـن ــات» ،الفـ ـت ــا إل ــى
أن غ ـضــب ه ـ ــؤالء ي ـك ـمــن «فـ ــي عـ ــدم إعـطــائـهــم
التراخيص لنقل الرمال من ميروبا دون غيرهم
الذين ُيسمح لهم ذلــك» .من جهته يقول عضو
املجلس البلدي في بلدية ميروبا جورج سعادة،
إن هناك «فوضى تحكم آلية عمل املرامل هناك،
وه ــي تـحـتــاج فعليًا إل ــى تـنـظـيــم» ،الفـتــا إل ــى أن
البلدية «ليست ّ
ضد أهالي املنطقة الذين يعملون
في هذا املجال ،ولكن ضمن شروط ،وعلى الدولة
أن تنظم هذا الواقع الذي ال يقتصر على ميروبا
فقط».
ّ
املحتجني إن بحوزتهم تراخيص
يقول بعض
كــانــت تسمح لـهــم مــزاولــة أعـمــالـهــم ،إال أن هــذه
التراخيص التي ّ
جمدت بفعل قرار املشنوق ،هي
نفسها «غير شرعية وغير قانونية وغير بيئية
البتة» ،على حـ ّـد تعبير الناشط البيئي روجيه
حـ ـ ـ ّـداد .ي ـق ــول األخ ـي ــر إن الــرخ ـصــة الـقــانــونـيــة
ال ــوحـ ـي ــدة الـ ـت ــي ت ـص ـلــح ك ــي ي ـب ــاش ــر صــاحــب
الرخصة عمله تكون صادرة عن املجلس الوطني
ّ
والكسارات ،حيث مركزه وزارة البيئة،
للمقالع
ّ
الفتًا إلى أن «مرسوم تنظيم املقالع والكسارات
وامل ــرام ــل يـنــص عـلــى ش ــروط صـعـبــة وحــازمــة
وم ـحــددة ،ال يلتزمها أحــد ممن يعمل فــي هذا
املجال» .ينطلق ّ
حداد من هذه النقطة ليشير إلى
أن «الشروط التي تنص عليها القوانني تتنافى
والهدف الربحي الهائل الذي تجنيه املرامل ،لذلك
ال أحد ّ
مخول الحصول على هذه التراخيص»،
ومضيفًا« :يـجــري إعـطــاء تــراخـيــص عشوائية
وعبثية تصدر عن جهات غير معنية».
يــرى ح ـ ّـداد أن مــا يقوم بــه أصـحــاب املــرامــل هو
بمثابة «تـعــريــة لغطاء نباتي ي ــؤدي حكمًا إلى
ّ
تصحر األراض ــي وجعلها غير قابلة لـلــزرع»،
ويشرح« :يقومون بحفر يضاعف عشر مرات
الحفر املسموح به في القانون ،حتى يصلوا إلى
مادة الدلغان التي تسبب عزل املياه ،وبالتالي أي
حديث عن إعادة تشجير غير ممكن».
يختم حـ ّـداد بالقول إنــه يجب أن تتوقف أعمال
شفط الــرمــول واملــرامــل على حــد ســواء «إال أنه
ال تجوز املقارنة بني الضرر الذي يلحقه شفط
ال ــرم ــال بـحـجــم ال ـضــرر ال ــذي تلحقه آل ـيــة عمل
املــرامــل التي تقطع األشـجــار وتعمل على إلغاء
ال ـغ ـطــاء الـنـبــاتــي للكثير مــن امل ـســاحــات ،وعــن
دارة مثال على ذل ــك» .ويضيف« :تبقى األولــى
محكومة ،إلى حد ما ،بأطر قانونية معينة ،فيما
تعمل الثانية كليًا خارج القانون».

